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M aj w naszej Ojczyźnie uchodzi 
za najpiękniejszy miesiąc roku. 

W Kościele to czas szczególnej czci 
Matki Najświętszej. W świątyniach, 
przy krzyżach i pięknie przystro-
jonych kapliczkach przydrożnych 
rozbrzmiewają pieśni maryjne. Na 
polskiej ziemi nabożeństwo majowe 
znane jest od ponad 150 lat. 

Na całość nabożeństwa składają 
się: śpiew Litanii Loretańskiej do 
Najświętszej Maryi Panny, stosowne 
rozważania oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. Głów-
ną częścią nabożeństwa majowego 
jest Litania Loretańska. Jej nazwa 
pochodzi od miejscowości Loreto we 
Włoszech, gdzie powstała. Nabo-
żeństwo majowe może być odpra-
wiane rano, jak też po południu 
czy wieczorem. W 1859 r. papież  
bł. Pius IX przypisał do nabożeń-
stwa majowego liczne odpusty. 
Grzesznicy mają możliwość otrzy-
mania wielkiego daru miłosierdzia 
Bożego, natomiast prowadzący 
życie wewnętrzne mogą postępować 
w miłości i zjednoczeniu z Bogiem, 
idąc za przykładem Maryi. Bierzmy 
udział w tej wyjątkowej modlitwie, 
aby otrzymać pomoc i wstawiennic-
two Panny Najświętszej.

Ks. Krzysztof Żero

...niech z nami  
sławi Maryję! 

M amy nieraz ochotę raz na 
zawsze dokonać osądu: ten 
jest dobry, tamten zły, z tym 

warto trzymać, a tamtego trzeba 
unikać jak ognia… Jeśli do kogoś 
przylgnie taka „łatka” powszech-
nej opinii, ciężko się od niej ode-
rwać! Doświadczają tej zależnoś- 
ci przede wszystkim osoby życia 
publicznego, ale nieobca jest ona 
również przeciętnemu, szaremu 
obywatelowi. Kościół w tym roku 
szczególnie mocno przypomina 
nam nakaz zawarty w  Słowie 
Bożym o konieczności nawrócenia 
i wiary w Ewangelię. Chce przez 
to powiedzieć, że przed człowie-
kiem zawsze otwarta jest droga ku 
dobru: kto zechce z niej skorzystać, 
może z największego grzesznika 
przeistoczyć się w świętego! 

Szaweł niósł piętno „prześla-
dowcy Kościoła”, miał w związku 
z tym problem z przyłączeniem się 
do uczniów Chrystusa. Trzeba było 
dopiero aktu ufności ze strony Bar-
naby wobec przyszłego Apostoła 
Narodów, by mógł on spotkać się 
z  Dwunastoma, opowiedzieć im 
historię swego nawrócenia pod 

Damaszkiem i  dać świadectwo 
wiary. Następstwem tego spotka-
nia było podjęcie misji ewangeli-
zacyjnej i doświadczenie prześlado-
wania ze względu na imię Jezusa.  
Św. Paweł doznał czegoś, co sam 
Mistrz określił jako „oczyszczenie 
latorośli”, by mogła przynieść w Nim 
większy i dosko-
nalszy owoc. Nie 
wystarczy samo 
„wszczepienie 
w  Chrystusa”! 
Ojciec Niebieski – 
„Ten, który upra-
wia” – konsekwentnie prowadzi 
swoje dzieło kształtowania ludzkiej 
duszy: najpierw, by była wolna od 
grzechów, po wtóre zaś, by chłonęła 
ożywcze soki łaski uświęcającej. 
Spełnienie obu tych warunków 
skutkuje przyniesieniem „obfitego 
owocu”. Św. Jan Apostoł uczy, że 
od najpobożniejszych nawet teory-
jek trzeba w końcu przejść do czy-
nów. Prawdziwie wierzących Jezus 
oczyszcza przez swoją miłosierną 
miłość. Dzięki Duchowi Świętemu 
chrześcijanie stają się zdolni do 
miłości wzajemnej, jakiej wzór dał 

Nauczyciel, a to oznacza, że „trwają 
w Bogu, a Bóg w nich”.

Katolicy, niestety, poddali się 
w znacznej mierze wszechobecnym 
w dzisiejszym świecie tendencjom 
egoistycznym. Widać to bardzo 
wyraźnie w postawach roszczenio-
wych. Ciągle mówi się chociażby 

o czyichś obowiązkach i o swoich 
prawach. Ewangelia uczy natomiast 
czegoś diametralnie innego: empa-
tii, miłości udzielającej się, szuka-
nia dobra bliźnich. Nasze „trwanie 
w  Jezusie” oznacza więc zarazem 
zdolność do przyjmowania łask, 
które są nam niezbędnie potrzebne 
do godnego życia i zbawienia, jak 
też podjęcie wysiłku, by rozdzielać 
ludziom otrzymane dary, nie traktu-
jąc ich jako swojej wyłącznej włas- 
ności. Na miejsce pięknych słówek 
mają wejść „czyn i prawda”.

 Ks. Tomasz Pełszyk

OCZYSZCZENI, BY OWOCOWAĆ

w numerze: 

Diecezjalny konkurs o nawróceniu  
rozstrzygnięty – relacja i fotoreportaż 

Ofiarom katastrofy smoleńskiej – wystawa  
w Sokołowie Podlaskim

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Idźcie i nauczajcie o tym, że 
Bóg jest i kocha człowieka 
oraz posłał Syna. Jeśli chcesz, 
uwierz, przyjmij chrzest i żyj 
przykazaniem, które Chrys- 
tus daje – miłowania Boga, 
który powiedział: „Miłujcie 
się tak, jak Ja was umiłowa-
łem”. To jest właściwie istota 
chrześcijaństwa.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Bo jeśli nasze serce oskarża nas, 
to przecież Bóg jest większy 
od naszego serca i zna wszystko” 
  (1 J 3, 20)
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M aria Dominika Mazzarello to włoska salezjanka, 
współzałożycielka Córek Maryi Wspomożycielki 

Wiernych (salezjanek), święta Kościoła katolickie-
go. Urodziła się 9 maja 1837 r. w Mornese, zmarła  
14 maja 1881 r. w Nizza Monferrato. Beatyfiko-
wana została 20 listopada 1938 r. przez Piusa XI, 
a kanonizowana 24 czerwca 1951 r. przez Piusa XII.

Już wkrótce, 16 maja, św. Maria Dominika Mazza-
rello oficjalnie zostanie patronką Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Salezjanek w Sokołowie Podla-
skim. Z tej okazji 16 kwietnia w placówce odbyło 
się wyjątkowe spotkanie, na które przybyli rodzice 
dzieci uczęszczających do placówki i inne zaprzy-
jaźnione osoby. Głównym punktem spotkania było 
przedstawienie w przedszkolnym teatrze „Bambini”. 
Goście obejrzeli sztukę z życia św. Marii Domini-
ki Mazzarello. W kilku scenkach z życia świętej 
zaprezentowała się liczna grupa przedszkolaków. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i artystyczną 
dojrzałością pokazały węzłowe wydarzenia z życia 
bohaterki. Główną rolę grały dwie dziewczynki: 
młodszą Marią była Amelka Ząbek, starszą Marią 
– Maja Zembrowska. Wszyscy wykonawcy za swój 
występ zebrali ogromne brawa. 

Jak poinformowała s. Anna Pytka, dyrektor 
przedszkola, uroczystości w  placówce 16 maja 
rozpoczną się o  godz. 12 Mszą św. w  kościele 
Księży Salezjanów. Część oficjalna będzie miała 

miejsce na terenie przedszkola przy ul. Kosowskiej, 
gdzie też odbędzie się festyn rodzinny. S. Anna 
serdecznie zaprasza na uroczystości nie tylko osoby 
obecnie związane z  przedszkolem, ale również 
wychowanków placówki wraz z rodzinami. Dyrek-
tor przedszkola podkreśliła, że nadanie imienia 
przedszkolu odbywa się w roku 200-lecia urodzin 
ks. Bosko, który w 1872 r. wybrał Marię Dominikę 
Mazzarello do zainicjowania Zgromadzenia Córek 
Maryi Wspomożycielki. 

Istotną częścią spotkania w Niepublicznym Przed-
szkolu Sióstr Salezjanek był bardzo interesujący 
wykład s. Iwony z Warszawy, salezjanki. Przybli-
żyła ona postać skromnej, radosnej i  pracowitej 
patronki, która do duchowości ks. Bosko wniosła 
kobiecego ducha. S. Iwona podkreślała, że nadanie 
każdemu dziełu patrona to nie jest jednorazowy 
akt, ale decyzja całej wspólnoty, ponieważ patron to 
kapitan określający kierunek pracy wychowawczej. 

Spotkanie przebiegało w serdecznej, radosnej, 
prawdziwie rodzinnej atmosferze. 

Jadwiga Ostromecka

II

niedziela podlaska

krótko
 DROHICZYN
13 kwietnia w budynku WSD 
odbyło się spotkanie sekcji pa-
storalno-katechetycznej zespołu 
odpowiedzialnego za peregryna-
cję krzyża i ikony ŚDM. 
14 kwietnia w budynku WSD 
miał miejsce kurs dla fotografów 
i filmowców na terenie obiektów 
sakralnych. 
W dniach 17-19 kwietnia Die-
cezjalna Szkoła Nowej Ewange-
lizacji św. Józefa w Drohiczynie 
zorganizowała kurs „Emaus”. 

NAUCZYCIELE
Spotkania nauczycieli z diece-
zjalnym duszpasterzem odbyły 
się w następującym porządku: 
13 kwietnia w sali neokatechu-
menalnej przy kościele pw.  
św. Jana Bosko w Sokołowie 
Podlaskim, 14 kwietnia w bu-
dynku Węgrowskiego Ośrodka 
Kultury, 15 kwietnia w Ciecha-
nowieckim Ośrodku Kultury 
i Sportu, 16 kwietnia w sali 
konferencyjnej LO w Łochowie,  
20 kwietnia w budynku Przed-
szkola Katolickiego w Bielsku 
Podlaskim i 21 kwietnia w Sie-
miatyckim Ośrodku Kultury.

DROHICZYN – SIEMIATYCZE
16 kwietnia w budynku WSD mia-
ła miejsce comiesięczna adoracja 
Najświętszego Sakramentu dla 
młodzieży męskiej, natomiast 
spotkanie dla dziewcząt odbyło 
się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
w Siemiatyczach. 

WINNA POŚWIĘTNA
18 kwietnia w parafii pw.  
św. Doroty Panny i Męczen-
nicy bp Tadeusz Pikus udzielił 
68-osobowej grupie młodzieży 
sakramentu bierzmowania.

SIEMIATYCZE
19 kwietnia w domu zakonnym 
Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka 
Jezus odbyło się kolejne spot- 
kanie Ogniska Wiernej Miłości 
Wspólnoty Trudnych Małżeństw 
„Sychar”. 

Ks. Krzysztof Żero
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Głównym punktem spotkania było przedstawienie 
w przedszkolnym teatrze „Bambini”

SOKOŁÓW PODLASKI

Poznają swojego kapitana

Intencje modlitewne dla członków 
Żywego i Nieustającego Różańca Diecezji 
Drohiczyńskiej na maj
= O rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy sług 
Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego i Pauliny Jari-
cot, założycielki Żywego Różańca
= O dobre i liczne powołania do kapłaństwa, 
życia konsekrowanego oraz 
misyjnego
= O umocnienie w posłannic-
twie głoszenia Słowa Bożego dla 
kapłanów
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych  
Diecezji Drohiczyńskiej
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T radycją drohiczyńskiego Wyż-
szego Seminarium Duchowne-

go jest to, że w 3. niedzielę wielka-
nocną rodzina klerycka znacznie 
się powiększa, gdyż z odwiedzina-
mi do alumnów przyjeżdżają ich 
bliscy. W tym roku to wydarzenie 
miało miejsce 19 kwietnia.

Spotkanie rozpoczęło się 
od Eucharystii sprawowanej 
w  kaplicy seminaryjnej, która 
była najważniejszym punktem 
tego dnia. Przewodniczył jej 
i  homilię wygłosił ordynariusz 
drohiczyński bp Tadeusz Pikus. 
Pasterz przypomniał zgromadzo-
nym wiernym, że kapłaństwo nie 
jest umową o pracę, ale umową 
o  życie. Dodał m.in., że semi-
narium jest miejscem nie tylko 
rozwoju intelektualnego, ale też 
życia Bożymi przykazaniami. Na 
koniec zauważył, że miłość jest 
potrzebna do poznania Boga, 
bo Bóg jest miłością. Każdy zaś 
chrześcijanin powinien dawać 
świadectwo miłości.

Po Eucharystii wszyscy przeszli 
do auli seminaryjnej, aby obejrzeć 
sztukę przygotowaną przez alum-
nów II roku. Tegoroczne przed-
stawienie miało tytuł „Opowieści 
biblijne na wesoło”. Dostarczyło 
ono wszystkim widzom wielu 
powodów do śmiechu.

Spotkanie rodzin kleryków 
to szczególny dzień w  ciągu 
całego roku formacji. Daje ono 

okazję do bliższego zapozna-
nia się z  codziennym życiem 
mieszkających w nim studentów 
oraz nawiązania wielu nowych 
znajomości. To także okazja do 
rozmowy rodzin z biskupem czy 
z  przełożonymi w  seminarium, 
dzięki czemu rodziny mogą tro-
chę lepiej poznać naturę powoła-
nia kapłańskiego.

Al. Paweł Koc

W niedzielę 19 kwietnia w Węgro-
wie odbyły się uroczystości 

związane z przypadającą na ten 
rok 75. rocznicą zbrodni katyń-
skiej. Uroczystości odbyły się z ini-
cjatywy Forum Młodych Prawa 
i  Sprawiedliwości w  Węgrowie 
przy wsparciu parlamentarzy-
stów Marii Koc – senatora RP oraz 
Grzegorza Woźniaka – posła na 
Sejm RP. 

Głównym punktem obcho-
dów była uroczysta Eucharystia 
odprawiona o godz. 18 w bazylice 
węgrowskiej. Poprzedził ją marsz 
milczenia pod tablicę upamięt-
niającą funkcjonariuszy Policji 
Państwowej z  terenu powiatu 
węgrowskiego zamordowanych 
przez Sowietów w 1940 r., która 
znajduje się pod Komendą Powia-
tową Policji, gdzie licznie przybyłe 
delegacje w ciszy złożyły kwiaty. 

Celem uroczystości organizo-
wanych przez młodzież oprócz 
uczczenia pamięci wymordo-
wanych oficerów, policjantów 
i  urzędników było również 
przypomnienie krwawej histo-
rii naszej Ojczyzny młodemu 
pokoleniu mieszkańców Węgro-
wa. Młodzież z  Węgrowa przy 
pomocy kolegów z powiatu gar-
wolińskiego nakręciła film pt. 
„Katyń – Vi testamenti”, role 
w filmie odegrali młodzi miesz-
kańcy współpracujących ze sobą 
powiatów. Film przedstawia 
materiały archiwalne oraz sceny 
rekonstrukcyjne nagrywane przez 
młodzież, którym nadal bliskie 
są wartości zamknięte w trzech 
krótkich słowach: Bóg, Honor 
i Ojczyzna. To nie jest ostatnia 
inicjatywa o takim charakterze, 
zapowiadają się kolejne projekty, 

mające na celu krzewienie histo-
rii i patriotyzmu wśród młodych, 
bo – powtarzając słowa Andrzeja 
Frycz Modrzewskiego – „takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”.

Michał M. Piotrowski

III

wiadomości

Pamiętali o Katyniu

zapraszamy
 MAJÓWKA Z RODZINĄ
17 maja Gminny Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Nurcu 
Stacji organizuje w parku 
o godz. 16 festyn pt.„Majówka 
z rodziną”. Program spotkania 
jest dostosowany do wszystkich 
grup wiekowych. Do udziału 
w spotkaniu organizatorzy 
zapraszają zespoły z sąsied-
nich gmin. Część artystyczną 
zakończy zabawa na świeżym 
powietrzu. Dodatkowymi 
atrakcjami będą: zabawy dla 
dzieci, stoiska z zabawkami, 
słodyczami, pamiątkami oraz 
stoisko gastronomiczne. Więcej 
informacji, tel. (85) 657-50-75, 
e-mail: gouk.@nurzec-stacja.eu 
lub www.nurzec-stacja.eu.

SPOTKANIE SNE
23 maja Diecezjalna Szkoła 
Nowej Ewangelizacji św. Józefa 
w Drohiczynie zaprasza na spot- 
kanie w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. Więcej informacji 
i formularz zgłoszeń na stronie 
internetowej: snedrohiczyn.pl. 

KURS WYCHOWAWCÓW
W dniach 22-24 maja w Nadbu-
żańskim Ośrodku Ewangelizacji 
w Drohiczynie odbędzie się 
kurs wychowawców i kierowni-
ków placówek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży oraz kierow-
ników wycieczek szkolnych. In-
formacje i zapisy w Biurze KSM, 
ul. Kościelna 10, Drohiczyn, tel. 
(85) 655-77-55 lub e-mail:  
ksm@ksm-drohiczyn.pl.

KŻR i WSPÓLNOTY  
MARYJNE 
23 maja w parafii pw. św. Sta- 
nisława Biskupa i Męczennika 
w Topczewie odbędzie się 
wiosenne czuwanie modlitew-
ne członków kółek Żywego 
Różańca i wspólnot maryjnych 
z dekanatów: bielskiego, 
brańskiego, ciechanowieckiego, 
drohiczyńskiego, hajnowskiego, 
sarnackiego i siemiatyckie-
go. Czuwanie rozpocznie się 
o godz. 16, a zakończy ok.  
godz. 21.  Ks. Krzysztof Żero
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19 kwietnia z odwiedzinami do alumnów przyjechali ich bliscy

Spotkanie rodzin
WSD

Ks. Jerzemu Olszewskiemu, 
proboszczowi parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Nurcu 
Stacji, składamy wraz z darem 
modlitwy serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
Mamy

ŚP. SCHOLASTYKI 
OLSZEWSKIEJ

Niech Dobry Bóg da jej  
szczęście wieczne.

Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”
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J ak co roku, również i  tym 
razem dzieci poradziły sobie 
świetnie, a trzeba przyznać, 

że zadanie nie było łatwe. Bo 
jak za pomocą pracy plastycznej, 
opowiadania czy wiersza poka-
zać nawrócenie? Okazuje się, że 
wcale nie tak trudno, przynaj-
mniej mając dziecięcą wyobraź-
nię. Monika Wąsowska, laureat-
ka trzeciego miejsca w kategorii 
plac plastycznych, namalowała 
kwiaty i  drogowskaz, który – 
jak sama mówi – wskazuje nam 
dobre i złe uczynki. Po stronie 
dobrych było m.in. czytanie 
Ewangelii. Z kolei zwyciężczy-
ni w  kategorii opowiadanie – 
Amelia Gałązka opisała histo-
rię chłopca o  imieniu Bożydar, 
który przez całe życie borykał 
się z różnego rodzaju problema-
mi. Ostatecznie – opisuje Amel-
ka – Bożydar spotkał na swojej 
drodze przyjaciółkę Olę, która 
wskazała mu drogę nawrócenia 
i pokazała, że warto chodzić do 
kościoła.

Konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, a udział 
w  nim wzięło ok. 1000 dzieci 
i  nauczycieli. Ostatecznie do 
etapu diecezjalnego zakwalifi-
kowały się 332 osoby z 47 szkół 
z terenu diecezji drohiczyńskiej. 
Celem zmagań konkursowych 
poza pogłębieniem rozumienia 
potrzeby nawrócenia – jak tłu-
maczył ks. Krzysztof Mielnicki, 
dyrektor Wydziału Kateche-
zy i  Szkolnictwa Katolickiego 
w  Kurii Diecezjalnej w  Drohi-
czynie – było także: umocnienie 
wiary w  przebaczającą miłość 

Chrystusa, kształtowanie posta-
wy zaufania człowieka Miłosier-
dziu Bożemu, kształtowanie 
postaw chrześcijańskich wśród 
najmłodszych, jak również pobu-
dzenie do większego zaintereso-
wania Pismem Świętym i rozwi-
janie zdolności uczniów. – Już 
kilka lat temu, kiedy powstał 
pomysł na organizację kon-
kursu, chcieliśmy sprawić, aby 
religia w szkołach była bardziej 
widoczna – podsumowuje Anna 
Chmiel, katechetka z  Zespołu 
Szkół w Sabniach.

Komisja konkursowa, w któ-
rej zasiedli: dyrektor szkoły 
Anna Siemieniuk, Agata Mosiej, 
Agata Celińska, Jadwiga Kali-
nowska, Magdalena Raźniak, 
Małgorzata Kruza, Anna Chmiel  
i ks. Krzysztof Mielnicki, wyróż-
niła i nagrodziła prace 58 osób, 
w  większości uczniów i  kilku 
nauczycieli.

Konkurs organizowany był 
przez Wydział Katechezy w Dro-
hiczynie oraz Zespół Szkół w Sab-
niach pod honorowym patrona-
tem: biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa, mazowieckiego 
kuratora oświaty Karola Semi-
ka, podlaskiego kuratora oświaty 
Jerzego Kiszkiela, wójta gminy 
Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyń-
skiego oraz Instytutu Teologii 
Pastoralnej i Katechetyki Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II.

Katolickie Radio Podlasie 
i portal podlasie24.pl oraz „Nie-
dziela Podlaska” sprawowały 
patronat medialny nad wyda-
rzeniem. I

P od takim tytułem w  Sokołow-
skim Ośrodku Kultury, w związ-

ku z piątą rocznicą  katastrofy pod 
Smoleńskiem, w hołdzie tym, którzy 
tam zginęli,  zorganizowano wystawę 
malarstwa i  grafiki. Organizatorzy 
zgromadzili prace ponad dwudziestu 
utytułowanych artystów z całej Polski.

Patronat honorowy nad wysta-
wą objął biskup senior diecezji 
drohiczyńskiej Antoni Pacyfik 
Dydycz,  który – jak poinformowała 
kurator wystawy Joanna Błońska – 
w odpowiedzi na prośbę o patro-
nat wyraził zadowolenie z inicjatywy 
podjętej przez Sokołowski Ośrodek 
Kultury. Ksiądz Biskup podkreślił, 
iż organizatorzy wyszli naprzeciw 
oczekiwaniom tysięcy ludzi, wciąż 
przeżywających tę straszliwą kata-
strofę, która kolejny raz nawiedziła 
nasz naród, a „ziemia podlaska jest 
tak bardzo wierna wszystkiemu, 
co składa się na wczoraj, dziś i jutro 
naszej umiłowanej Ojczyzny”.

Uroczyste otwarcie ekspozycji 
miało miejsce 13 kwietnia. Do Gale-
rii DOM przybyli m.in.: senator Maria 
Koc i senator Waldemar Kraska, poseł 
Krzysztof Tchórzewski, burmistrz 
Sokołowa Podl. Bogusław Karaku-
la, kilkoro autorów prac – Zdzisła-
wa Ludwiniak z warszawskiej ASP, 
s. Natanaela Wiesława Błażejczyk, 
absolwentka m.in. Wydziału Grafiki 
ASP w Warszawie, Maria Sawicka-Bi-
czyk, absolwentka PWSSP w Gdań-
sku, Aneta Jaźwińska, absolwentka 
Ontario College of Art and Design 
w Toronto i Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. 

Ideę wystawy przedstawiła jej 
komisarz Joanna Błońska, artysta 
plastyk z Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury. Zaznaczyła, że wystawa 
jest nie tylko hołdem, ale również 

wyrazem zjednoczenia się w pamięci 
i bólu z rodzinami ofiar tej tragedii, 
które czekają na prawdę o katastro-
fie, podobnie jak nasz naród. Głos 
zabrała też senator Maria Koc, która 
mówiła o  dramacie smoleńskim, 
przypominając emocje tamtych 
dni, w  tym wyjazd pracowników 
Sokołowskiego Ośrodka Kultury do 
Warszawy i oczekiwanie w kolejce 
od 9 do 22 w celu oddania hołdu 
parze prezydenckiej. Podkreślała też 
potrzebę dążenia do prawdy i prze-
kazywania pamięci. 

Szczególnym gościem na uro-
czystości była prof. Izabela Galicka, 
historyk sztuki, która w 1964 r. razem 
z Hanną Sygietyńską w trakcie spo-
rządzania inwentaryzacji zabytków 
Mazowsza na plebanii w Kosowie 
Lackim odkryła jedyny w Polsce obraz 
El Greca. Prof. Galicka ze wzrusze-
niem powiedziała, że na obchody 
do Katynia leciało wielu jej przyjaciół, 
poinformowała też, że 5 lat temu 
w  wyborach prezydenckich była 
w Społecznym Komitecie Poparcia 
Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo 
poruszona wystawą podkreśla-
ła jej wysoki poziom, dziękowała 
też artystom i  organizatorom za  
odwagę. 

W czasie uroczystości wystąpiły 
dwie utalentowane sokołowianki: 
Alicja Danielska, instruktor Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury, zaśpiewała 
kompozycję Zbigniewa Preisnera do 
słów Adama Asnyka „Miejcie nadzie-
ję”, a Sandra Bazylczuk z I LO zapre-
zentowała trzy utwory nawiązujące 
do zbrodni katyńskiej i tragedii pod 
Smoleńskiem. 

Upamiętnieniem wystawy będzie 
katalog, dokumentujący artystów, 
prace oraz uroczystość otwarcia. 

Jadwiga Ostromecka

IV

Ofiarom katastrofy smoleńskiej
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Na otwarcie ekspozycji przybyło wielu znamienitych gości i artystów

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – 
to hasło tegorocznego diecezjalnego konkursu 
religijnego, którego finał odbył się 16 kwietnia 
w Zespole Szkół im. Heleny Mniszek w Sabniach. 
Konkurs skierowany był do uczniów i nauczycieli 
szkół podstawowych, a jego celem 
było m.in. pogłębienie rozumienia 
potrzeby nawrócenia w życiu człowieka

niedziela podlaska

KAROLINA SKIBNIEWSKA
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Nie obyło się bez pamiątkowej fotografii

Nie zabrakło części artystycznej

Była też prezentacja prac

Ważny 
moment – 
wręczenie 
nagród 
i wyróżnień

Cele zmagań konkursowych przedstawił ks. Krzysztof Mielnicki
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W parafii pw. Miłosierdzia Boże-
go  w Sokołowie Podlaskim 

14 kwietnia miała miejsce wizy-
tacja kanoniczna bp. Tadeusza 
Pikusa. Jednym z  punktów tej 
wizytacji było odwiedzenie Domu 
Miłosierdzia im. Jana Pawła II.

W wizycie tej uczestniczyli: 
proboszcz parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego ks. Krzysztof Kisielewicz, 

dyrektor Caritas  Diecezji Drohi-
czyńskiej ks. Łukasz Gołębiew-
ski, sekretarz Księdza Biskupa  
ks. Tomasz Szmurło i  dyrektor 
Domu Miłosierdzia im. Jana 
Pawła II ks. Rafał Romańczuk.

Wizytacja   rozpoczęła się 
w  kaplicy Domu Miłosier-
dzia,   gdzie gospodarz miejsca  
ks. Rafał Romańczuk przywitał 

wszystkich zebranych i poprosił 
Księdza Biskupa, aby poświęcił 
stacje Drogi Krzyżowej wykona-
ne przez terapeutę WTZ Anetę 
Kocak. Podczas poświęcenia 
obecni byli wszyscy pracowni-
cy, wolontariusze i  podopieczni 
Domu Miłosierdzia. Bp Pikus, 
zwracając się w kilku słowach, 
podkreślił potrzebę pomagania 
i przyjmowania pomocy. Podzię-
kował wszystkim pracownikom 
i wolontariuszom za ich służbę 
drugiemu człowiekowi wyra-
żającą się szczególnie w opiece 
nad osobami niepełnosprawnymi 
i  dziećmi. Następnie odwiedził 
Warsztat Terapii Zajęciowej znaj-
dujący się w Domu Miłosierdzia, 
gdzie z właściwą sobie pogodą 
ducha i spokojem bardzo szybko 
nawiązał kontakt z  podopiecz-
nymi, odwiedzając poszczególne 
pracownie. Wyrazem wdzięcznoś- 
ci   dla bp. Tadeusza była praca 
wykonana przez   uczestniczkę 
warsztatu Barbarę Kurowską.

Kolejnym punktem wizyty było 
spotkanie z dziećmi uczęszcza-

jącymi do świetlicy środowisko-
wej Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej, która również znajduje się 
w  Domu Miłosierdzia. Ksiądz 
Biskup szybko zdobył serca 
małych podopiecznych, prowa-
dząc z nimi ożywioną rozmowę. 
Dzieci chętnie odpowiadały na 
zadawane przez niego pytania, 
co wprowadziło sympatycz-
ną atmosferę. Ksiądz Biskup 
rozdał dzieciom po słodkim  
upominku. 

Na zakończenie spotkał się 
pracownikami i  wolontariu-
szami Domu Miłosierdzia przy 
kawie i ciastku. Podczas rozmo-
wy zapoznał się z  codziennym 
funkcjonowaniem Domu Miło-
sierdzia. Ksiądz Dyrektor, dzięku-
jąc Pasterzowi za kolejną wizytę 
w  Domu Miłosierdzia, wręczył 
pyszny sernik upieczony przez 
wolontariuszkę Teresę Goetzen. 

Na pamiątkę wizytacji kano-
nicznej Ksiądz Biskup wręczył 
pamiątkowe obrazki. Wszyscy  na 
długo zapamiętamy to spotkanie.

 Beata Wrzosek

W Niedzielę Miłosierdzia 12 kwiet- 
nia w parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego rozpoczęła się wizytacja 
kanoniczna bp. Tadeusza Pikusa. 
Powitał go proboszcz ks. Krzysz-
tof Kisielewicz, przedstawiając 
jednoczenie parafię. 

Msza św. odpustowa, której 
w  sanktuarium przewodniczył 
Pasterz diecezji drohiczyńskiej, 
zgromadziła parafian i  gości 
z sąsiednich parafii. Wcześniej 
do sanktuarium przybyły na 
uroczystość piesze pielgrzymki. 
W homilii Ksiądz Biskup pochy-
lił się nad tajemnicą miłosier-

dzia Boga i człowieka. Podczas 
procesji z  darami Ksiądz Pro-
boszcz przedstawił grupy dzia-
łające w parafii. Reprezentanci 
bielanek, chóru parafialnego, 
scholi „Arka Miłosierdzia”, 
grupy Caritas, kółek różańco-
wych, Koła Misyjnego i Kręgu 
Biblijnego złożyli przygotowane 
dary. Po Mszy św. odbyła się uro-
czysta procesja eucharystyczna 
wokół kościoła, zakończona bło-
gosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. Oprawę muzycz-
ną liturgii przygotował chór 
parafialny, gościnnie wystąpi-

ła też orkiestra straży pożar-
nej. Msza św. odpustowa była 
transmitowana przez Katolickie 
Radio Podlasie.

W Godzinie Miłosierdzia na 
modlitewnym czuwaniu przed 
Najświętszym Sakramentem 
modlitwom przewodniczyła 
grupa ministrantów wraz ze 

scholą „Arka Miłosierdzia”. 
Teksty przeplatane pieśniami 
pozwoliły zebranym zagłębiać się 
w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. 
Potem wspólnie modliliśmy się 
słowami Koronki. W  czuwaniu 
uczestniczył również bp Tadeusz 
Pikus.

Parafianie

VI

niedziela podlaska

Msza św. odpustowa zgromadziła parafian i gości z sąsiednich parafii

Spotkanie z dziećmi uczęszczającymi 
do świetlicy środowiskowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Święto 
Miłosierdzia Bożego
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W Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach od 17 do 

19 kwietnia odbywała się 9. sesja Diecezjal-
nej Szkoły Animatora. Tematem przewodnim 
była nowa kultura. Uczestnicy uświadamiali 
sobie sens nowej kultury w świetle formacji 
oazowej. Polega ona na uwolnieniu człowieka 
od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz 
na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we 
wszystkich dziedzinach życia. Jest ona dziś bar-
dzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji. 
Świadectwem członków Ruchu Światło-Życie 
w tej dziedzinie jest ofiara całkowitej abstynencji 
od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków 
oraz szerzenie kultury czystości i skromności 
jako wyrazu szacunku dla osoby. Sesję popro-
wadził ks. Dariusz Kucharek, ojciec duchowny 
WSD. Wiele uwagi poświęcono nowej kulturze 
od strony modlitewnej, duchowej, ponieważ 
Szkoła Animatora to forma rekolekcji będąca 
kontynuacją formacji podstawowej, czyli po  
II stopniu ONŻ. Formacja w ramach DSA doty-
czy kilku aspektów życia duchowego. Bardzo 

ważna jest formacja wewnętrzna, przez którą 
należy rozumieć modlitwę w różnorodności jej 
form, liturgię oraz życie sakramentalne, w tym 
także kierownictwo duchowe. 

Odbyły się warsztaty tematyczne. Prowadziły 
je nam Katarzyna Konicka i Magda Murawska, 
animatorki z oazy dorosłych. Blok warsztatowy 
poświęcony był tematowi animacji w prowa-
dzeniu małej grupy formacyjnej w trakcie oaz. 
Animować to znaczy pobudzać, zachęcać, oży-
wiać. Takie też zadania stawia przed swoimi 
animatorami Ruch Światło-Życie. Mają oni nieść 

i przekazywać Chrystusa tym, których spotkają 
na swoich drogach. Aby jednak dobrze spełnić 
tę swoją misję, najpierw oni sami muszą bardzo 
dobrze poznać i całym sercem zawierzyć siebie 
Chrystusowi. Wraz ze wspomnianą formacją 
sesje DSA mają za zadanie lepiej przygotować 
animatorów do pełnienia ich posługi we wspól-
notach parafialnych oraz podczas różnego typu 
rekolekcji wakacyjnych. Ich celem jest również 
pomoc w odkrywaniu powołania oraz pójście 
za nim poprzez aktywne włączenie się w dzia-
łalność konkretnej diakonii. Duże znaczenie 
przywiązuje się także do formacji intelektualnej 
animatorów, prowadzonej poprzez wykłady czy 
szkołę biblijną, oraz wspólnotowej, szczególnie 
przez wspólne spędzanie czasu, tzw. czas dla 
wspólnoty. Dlatego ks. Dariusz poprowadził 
wykład na temat Pisma Świętego.

Diecezjalną Szkołę Animatora zakończyła 
Eucharystia, podczas której szczególnie polecono 
w modlitwie ludzi pogrążonych w różnorakich 
nałogach, którzy sami sobie nie mogą już pomóc. 

Al. Grzegorz Konopacki 

R ekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (REO), 
zorganizowane przez wspólnotę Odnowy 

w  Duchu Świętym działającą przy parafii 
poklasztornej w Węgrowie, trwały od 4 lutego do 
18 kwietnia. Prowadzili je ks. Andrzej Witerski, 
diecezjalny koordynator Odnowy, Jadwiga Porze-
zińska, świecki koordynator Odnowy, i 8 anima-
torów grupek dzielenia z diecezji drohiczyńskiej 
i siedleckiej. W rekolekcjach uczestniczyło ok.  
40 rekolektantów. Spotkania rekolekcyjne odby-
wały się w środy. W czasie rekolekcji głoszony był 
kerygmat. Rekolekcje prowadziły do spotkania 
z Bogiem, doświadczenia Jego miłości przez 
codzienne rozważanie Słowa Bożego, przez 
konferencje głoszone podczas rekolekcji, świa-
dectwa osób, które doświadczyły w swoim życiu 
osobistego spotkania ze zmartwychwstałym 
Panem. Podczas rekolekcji była przedstawiona 
scenka teatralna, która w bardzo sugestywny 
sposób pokazała rekolektantom perypetie gospo-
darza, który sam chciał być panem swojego 
życia. Dopiero kiedy oddał swoje życie Jezusowi, 
ogłaszając Go Panem całego życia, w jego egzy-
stencji zapanował ład. Podczas rekolekcji była 
sprawowana Eucharystia z modlitwą o uzdro-
wienie wewnętrzne.

25 marca uczestnicy rekolekcji podczas 
Eucharystii oddali swoje życie Jezusowi Chrys- 
tusowi, ogłaszając Go Panem swojego życia. 

Każdy podchodził indywidualnie do Pana Jezusa 
wystawionego w Najświętszym Sakramencie 
i mówił wszem i wobec: „Panie Jezu, Ty jesteś 
moim Panem, moim jedynym Panem. Jedynie 
Ty uczysz mnie, jak żyć zgodnie z Twoim sło-
wem. Dzisiaj, Jezu, odrzucam wszelkich innych 
panów w moim życiu. Wyznaję Ci, że od dzisiaj 
na zawsze Ty będziesz moim jedynym Panem 
– i nie chcę iść za nikim innym, tylko za Tobą”.

REO przygotowywały nas do modlitwy 
o nowe wylanie Ducha Świętego (określane 
jako odrodzenie w Duchu Świętym). 18 kwietnia 
przyjechały do nas osoby z Hajnówki, Bielska 
Podlaskiego, Ciechanowca, Siedlec, Międzyrzeca 
Podlaskiego, Hodyszewa i Sokołowa Podlaskiego 

z posługą modlitwy wstawienniczej. Ten szcze-
gólny rodzaj modlitwy odbywał się w 6 grupach 
modlitewnych, podczas której grupy wstawien-
nicze prosiły o napełnianie osób omadlanych 
Duchem Świętym i Jego charyzmatami zgodnie 
z wolą Bożą. Radość i wzruszenie towarzyszy-
ły wszystkim, którzy po modlitwie dzielili się 
przeżyciami związanymi z modlitwą i oddawali 
chwałę Bogu, dziękowali, że ożywił nieużywane 
dotąd charyzmaty, że doświadczyli prawdziwe-
go przytulenia przez miłosiernego Ojca. „Mam 
nadzieję, że w moim życiu będzie więcej takich 
chwil jak ta” – powiedział po modlitwie najmłod-
szy uczestnik rekolekcji. Eucharystia była rados- 
nym dziękczynieniem Bogu za łaskę rekolekcji 
REO. W kazaniu ks. Andrzej Witerski powiedział, 
że mądre kościoły rodzą wspólnoty kościelne. 
Dziękujemy za mądrych pasterzy posługujących 
w klasztorze w Węgrowie, a zwłaszcza za serce 
proboszcza ks. Romualda Koska, który otworzył 
drzwi klasztoru na REO.

Uroczysta agapa, obiad oraz smakołyki przy-
niesione przez rekolektantów, podziękowania, 
tańce i śpiewy były radosnym czasem, wspólnym 
świętowaniem. Bogu niech będą dzięki za reko-
lekcje. „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni 
w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które 
Bóg z  góry przygotował, abyśmy je pełnili”  
(Ef 2,10). Teresa Kalinowska

VII
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Animować – pobudzać, zachęcać, ożywiać
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Eucharystia była radosnym dziękczynieniem 
Bogu za łaskę rekolekcji 

Uczestnicy uświadamiali sobie sens nowej 
kultury w świetle formacji oazowej

SIEMIATYCZE

WĘGRÓW
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J ubileusz 10-lecia świętuje w tym 
roku Katolicki Klub Sportowy 

Orzeł Bobola. Uroczystości rocz-
nicowe odbyły się 15 kwietnia 
w parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
w Siemiatyczach.

Głównym punktem uroczystości 
była Msza św., której przewodni-
czył biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus. W Eucharystii uczestniczyli 
kapłani zaprzyjaźnieni z klubem, 
m.in. ks. Marcin Chudzik, założy-
ciel zespołu, ks. Jarosław Rosłon, 
trener i opiekun, oraz ks. Tadeusz 
Syczewski, ks. Stanisław Ulaczyk, 
ks. Jan Koc, ks. Bogusław Kiszko, 
ks. Dariusz Kucharek, ks. Łukasz 
Suszko, ks. Tomasz Szmurło,  
ks. Wojciech Wysocki i  wielu 
innych. Przybyli oni na tę uroczy-
stość nie tylko z okolicznych parafii, 
ale też z odległych krańców diecezji, 
a nawet z zagranicy. Msza św. zgro-
madziła też liczną grupę zawodni-
ków, kibiców, rodzin, darczyńców 

i przyjaciół. Nie zabrakło trenerów, 
przedstawicieli władz i sponsorów.

W homilii Ksiądz Biskup powie-
dział m.in.: „Dziękujemy Bogu, że 
istnieje taka inicjatywa. Dziękujemy 
za tych, którzy inspirowali powsta-
nie klubu, oraz za tych, którzy go 
prowadzą. Ten klub łączy zawod-
ników i ich rodziny. Zawodnicy nie 
trenują już tylko dla siebie, robią 
to dla całej społeczności, dla mia-
sta, a nawet dla Polski. Dziś sport, 
piłka nożna budują kulturę i świa-
domość wielu narodów. Dobre mecze 
i  dobre zachowanie zawodników 
kształtują postawy wszystkich, któ-
rzy interesują się sportem”. Mówił 
o zasadach fair play, o uczciwości 
w sporcie i w życiu. Upominał, że 
najważniejsza jest walka z samym 
sobą, zwycięstwo nad sobą, nad 
namiętnością, nad grzechem. Przy-
wołał też postać Danuty Siedzikówny 
„Inki” – Podlasianki, sanitariuszki 
Armii Krajowej, zamordowanej przez 

UB. Wspominając jej życie i śmierć, 
zwracał uwagę młodych ludzi, jak 
ważne jest, by zawsze, niezależnie 
od okoliczności, zachować się jak 
należy. „Cokolwiek będziemy robić 
na tej ziemi, pamiętajmy, że czuwa 
nad nami Bóg, który kocha każdego 
człowieka” – mówił i przypominał, że 
Bóg dał nam swego Syna, ale to od 
nas zależy, czy przyjmiemy dar wiary. 
„Niezależnie od tego, czy jesteśmy 
zawodnikami, czy widzami, win-
niśmy mieć Chrystusa za mistrza” 
– mówił do młodych sportowców. 

Po Mszy św. odbyła się prezenta-
cja drużyn i osiągnięć klubowych. 
Zwięzłe informacje o klubie przeka-
zał jego prezes i trener Rafał Bura-
kowski, a zawodnicy podziękowali 
za pomoc, opiekę i modlitwę wszyst-
kim wspierającym ich kapłanom. 
W imieniu władz miasta życzenia 
klubowi z 10-letenią tradycją złożył 
zastępca burmistrza Henryk Czmut. 
Na zakończenie uroczystości na 
terenie przykościelnym odbyła się 
agapa. 

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W sobotę 18 kwietnia zostały roze-
grane 3. Otwarte Indywidualne 

Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej i Katolickiego Gimnazjum 
w Siedlcach. Miłą niespodziankę 
sprawiła zawodniczka Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Fides” Węgrów Gabriela Izdebska, 
wygrywając w kategorii gimnazjum. 

Natomiast w  kategorii szkół 
podstawowych rywalizowało 
51 szachistów. Jakub Żurawicki 
potwierdził dobrą formę, zajmu-
jąc bardzo wysokie 3. miejsce. 
Dobrą formę potwierdziła też 
8-letnia Aleksandra Żurawicka, 
zajmując 13. miejsce, 14. miej-
sce zajął Piotr Orzełowski, 16. – 

Tomasz Orzełowski, 23. – Patryk 
Krawczyk.

W kategorii dorosłych starto-
wali Artur Orzełowski i Andrzej 
Izdebski.

Patronat nad mistrzostwami 
objęli bp Kazimierz Gurda – ordy-
nariusz diecezji siedleckiej i Woj-
ciech Kudelski – prezydent Siedlec.

Cele turnieju to m.in. budo-
wanie, integracja i wzmacnianie 
wspólnoty miłośników gry kró-
lewskiej w oparciu o wiarę, a także 
popularyzacja szachów. Turniej 
został rozegrany systemem szwaj-
carskim na dystansie 9 rund po  
15 minut namysłu dla zawodnika. 

Zawodnicy PUKS „Fides” 
Węgrów kolejny raz potwierdzili 
wysoką formę szachową dzię-
ki systematycznym treningom, 
a  także pracy w domu nad sza-
chownicą. Turniej był bardzo dobrą 
okazją do sprawdzenia się przed 

kolejnymi turniejami w Siedlcach 
i Mistrzostwami Polski w Poroni-
nie, na które w najbliższym czasie 
udaje się Tomasz Orzełowski.

Dziękuję serdecznie trenerce 
Agnieszce Dżbik za przygotowanie 
zawodników do turnieju. 

 Ks. Krzysztof Domaraczeńko 
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Zawodnicy podziękowali 
za pomoc, opiekę i modlitwę 
wszystkim wspierającym ich kapłanom

Zawodnicy PUKS „Fides” Węgrów kolejny raz 
potwierdzili wysoką formę szachową
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10 lat KKS Orzeł Bobola 
w Siemiatyczach

„Fides” na podium w Siedlcach


